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POKYNY PRO ŘEŠITELE  

projektu KATEGORIE B s obdobím realizace v roce 2017 

Důležité termíny v roce 2016: 

1. 4. 2016 Vyhlášení vnitřní soutěže na projekty IP kategorie B pro rok 2017 - soutěž je 
vyhlášena rozhodnutím rektora č. 18/2015.  

Pravidla vnitřní soutěže se řídí rozhodnutím rektora č. 9/2015. Realizace vnitřní 
soutěže probíhá na jednotlivých fakultách / vysokoškolském ústavu (VÚ). 
Podrobnosti k soutěži zveřejňuje fakulta / VÚ vyhláškou děkana / ředitelky VÚ nebo 
jiným vhodným způsobem. 

31. 8. 2016 Ukončení vnitřní soutěže na projekty IP kategorie B pro rok 2017, soutěž je 
ukončena na základě rozhodnutí rektora č. 18/2015 a příslušného rozhodnutí 
děkana / ředitelky VÚ. 

září 2016 Výsledky vnitřní soutěže na projekty IP kategorie B pro rok 2017 jsou vyhlášeny 
rozhodnutím rektora č. 20/2016. Všichni účastníci vnitřní soutěže jsou o výsledcích 
soutěže informováni emailem péčí Oddělení strategie a kvality a řešitelé vítězných 
projektů jsou dále vyzváni předložení upravených formulářů projektů (dle 
přidělených finančních prostředků) a k potvrzení kontaktních údajů. 

14. 10. 2016 Termín pro odevzdání upravených formulářů projektů. Upravené formuláře řešitelé 
odevzdají v elektronické i tištěné podobě: 

 elektronicky na adresu osk@mendelu.cz;  

 v tištěné podobě v 1 vyhotovení s podpisem řešitele (zprávu je možné 
odevzdat osobně nebo na Podatelně do přihrádky č. 925 – Oddělení strategie 
a kvality). 

Důležité termíny v roce 2017 

leden 2017 Řešitelé projektů jsou Ekonomickým odborem (EO) informováni (emailem) 
o přiděleném SPP prvku pro čerpání finančních prostředků na realizaci projektu 
a dále jsou vyzváni k předložení plánu čerpání finančních prostředků rozpočtu 
projektu (formulář EO) a podpisového vzoru řešitele. 

 Formuláře EO pro rozpis plánu čerpání finančních prostředků a podpisový vzor jsou 
dostupné webu osk.mendelu.cz v sekci Institucionální plán / Informace pro řešitele. 

červen 2017 Řešitelé projektů jsou vyzváni emailem ke zpracování průběžné zprávy o realizaci 
projektu IP za 1. pololetí roku 2017.  

Formulář pro vypracování je dostupný na webu osk.mendelu.cz v sekci 
Institucionální plán / Informace pro řešitele. 
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15. 7. 2017 Termín pro odevzdání průběžné zprávy o realizaci projektu IP za 1. pololetí roku 
2017 (viz odkaz na formulář výše). Vyplněný elektronický formulář je automaticky 
odeslán na adresu osk@mendelu.cz.  

Zároveň formulář odevzdejte také v tištěné podobě v 1 vyhotovení s podpisem 
řešitele (zprávu je možné odevzdat osobně nebo na Podatelně do přihrádky č. 925 
– Oddělení strategie a kvality). 

říjen 2017 Řešitelé projektů jsou vyzváni emailem k dočerpání finančních prostředků 
přidělených na rok 2017 a v případě očekávaných změn či nedočerpání finančních 
prostředků k oznámení této skutečnosti na Oddělení strategie a kvality. 

prosinec 2017 Řešitelé projektů jsou vyzváni emailem ke zpracování závěrečné zprávy o realizaci 
projektu IP za rok 2017. 

Formulář pro vypracování je dostupný na webu osk.mendelu.cz v sekci 
Institucionální plán / Informace pro řešitele. 

Důležité termíny v roce 2018 

15. 1. 2018 Termín pro odevzdání závěrečné zprávy o realizaci projektu IP za rok 2017 (viz odkaz 
na formulář výše). Vyplněný elektronický formulář je automaticky odeslán 
na adresu osk@mendelu.cz.  

Zároveň formulář odevzdejte také v tištěné podobě v 1 vyhotovení s podpisem 
řešitele (zprávu je možné odevzdat osobně nebo na Podatelně do přihrádky č. 925 
– Oddělení strategie a kvality). 

Další důležité informace 
Rozpočet projektu  

 finanční prostředky nelze převádět do dalších let (jsou přiděleny na jeden rok) 
 nelze převádět INV a NIV prostředky v rámci jednoho projektu 
 při čerpání finančních prostředků je nutné dodržet účel (slouží k naplnění definovaného cíle 

projektu) 
 NIV prostředky - nutno dočerpat do 0 Kč („uspořené“ prostředky např. díly VŘ lze účelně využít k 

naplnění cíle) 
 INV prostředky - většinou nelze dočerpat do 0 Kč, nutno včas oznámit OSK (uvést v průběžné zprávě 

nebo reagovat na výzvu k dočerpání říjen t. r.) 
 

Změny v projektech 

 evidence změn – změny je potřeba uvádět v průběžné / závěrečné zprávě projektu vč. řádného 
zdůvodnění 

 při změně, která má dopad na čerpání osobních nákladů, je nutné provést úpravu rozpisu 
přidělených finančních prostředků 
 

KONTAKT 

Oddělení strategie a kvality 

tel.: 545 13 5264 (nebo 545 13 5224) 

e-mail: osk@mendelu.cz 
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